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Policisté na Vysočině šetří od po-
loviny března sedm případů, kdy se 
pachatelé pokusili od seniorů vy-
lákat peníze. V pěti případech byli 
úspěšní. Podařilo se jim poškozené 
okrást o více jak 190.000 korun. 

Ve všech případech zvolil pachatel 
stejný způsob – zavolal poškozeným 
na pevnou telefonní linku a vydával 
se za jejich vnuka. Při rozhovoru 
nenápadně zjistil jméno vnuka po-
škozených a poté pod jeho jménem 
poprosil seniory, že potřebuje půj-
čit větší fi nanční částku, většinou 
na zakoupení nového automobilu. 
Když poškození souhlasili, řekl, že 
si pro peníze pošle svoji kamarád-
ku. Senioři poté předali fi nanční 
hotovost jim zcela neznámé ženě, 
která se představila jako přítelkyně 
jejich vnuka.

Policisté by chtěli na seniory důraz-
ně apelovat, aby byli ve vztahu k ci-
zím lidem nebo k osobám, u nichž si 
nemohou osobně ověřit jejich totož-
nost, více obezřetní. Senioři by ne-

měli otevírat dveře domu nebo bytu, 
aniž by se předem přesvědčili, kdo za 
nimi je. V žádném případě by nemě-
li neznámé osoby zvát do svých do-
movů a při každém opuštění domu 
by za sebou měli uzamknout dveře. 
Pokud je telefonicky kontaktuje pří-
buzný a žádá o půjčení peněz, měl 
by si senior tuto informaci, vždy ješ-
tě před předáním hotovosti, zpětně 
osobně ověřit. Je také vhodné trvat 
na předání peněz přímo příbuzné-
mu, který o půjčku požádal. Vydání 
peněz neznámému člověku s sebou 
vždy nese velké riziko.  

Je důležité mít na paměti, že pacha-
telé jsou dobře připravení. Dokážou 
rychle reagovat i na nečekané situa-
ce, nevypadají většinou na první po-
hled vůbec podezřele, mají příjemné 
vystupování, jsou velmi komunika-
tivní a působí dobrým dojmem. 

 Krajské ředitelství policie 
 Kraje Vysočina
 nprap. Martin Dušek,
 koordinátor prevence

Policie varuje před podvodníky
Pachatelé se zaměřili na seniory

Přibývají fandové na facebooku
Více než tisíc fanoušků má ofi ciální profi l města Jihlavy na síti facebook. 

Pravidelně aktualizovaná stránka přináší zajímavosti a fotky událostí ve měs-
tě, postupně se rozšiřuje foto a videogalerie a pozvánky na různé akce. 

„Tato síť umožňuje méně formální způsob komunikace, pro veřejnost pohybují-
cí se v tomto prostředí je přijatelnější,“ poznamenal k dalšímu komunikačnímu 
kanálu města primátor Jaroslav Vymazal. 

Zatím nejsledovanějším příspěvkem byla k překvapení správců stránky 
zpráva o výročí úmrtí Evžena Plocka, kterou si nasdílely stovky uživatelů sí-
tě v celé zemi, takže ji dosud vidělo na 12 tisíc osob. Naopak hlavně místní 
zaujala třeba zpráva o úpravách rohu domu na Znojemské ulici pro lepší prů-
chod z centra města, vysokou sledovanost měly ale třeba i snímky z poniče-
ného stadionu po fotbalovém zápasu. Facebookovou stránku Jihlavy najdete 
na adrese: www.facebook.com/mesto.jihlava. -rt-


